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Nous membres de l’IEC. – En el decurs de l’any 2006, l’IEC ha elegit nous membres nume-
raris i corresponents. De la Secció Històrico-Arqueològica són els següents: numeraris Joan Mas i
Vives (història de la literatura, s. xvi-xix), corresponents Efrem Compte i Roux (Badalona), Paul
Preston (Liverpool), Dominique de Courcelles (França), Christian Guilleré (Limós, França), Olivier
Poisson (París), Nikolas Jaspert (Melbourne), Jürgen Untermann (Rheinfelden, Baden) i Eliseu
Trenc (Mazères, Ariège). Per la seva banda, la Secció Filològica ha elegit membre corresponent Da-
mià Pons i Pons (Campanet, Mallorca). Totes les propostes han estat ratificades pel Ple de l’Institut.

Nota del Comitè de Redacció

Presentació a l’IEC de les obres publicades en commemoració del centenari de Joan Co-
romines. – El 3 de juliol del 2008 es van presentar a l’IEC diverses obres publicades al voltant de
la figura de Joan Coromines (1905-1997); la majoria, amb l’ocasió de l’Any Coromines (més
aviat, bienni: 2005-2006), commemoratiu del centenari del naixement del lingüista. L’acte, orga-
nitzat per l’IEC, va comptar amb la participació de la Fundació Pere Coromines, la Fundació Cai-
xa de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat
de Lleida, la Universitat de València, la Generalitat de Catalunya, l’Editorial Gredos i Pagès Edi-
tors. A l’acte, presidit per Antoni Riera, vicepresident de l’Institut, hi van intervenir alguns dels
editors de les obres presentades: Antoni M. Badia i Margarit, Josep Ferrer, Joan Solà, Xavier Ter-
rado i Joan Torruella. Les obres en qüestió han vist la llum al llarg de la darrera dècada (1998-
2008). Així, la dotzena de volums de l’Epistolari de Joan Coromines (1998-2009); L’obra de
Joan Coromines. Cicle d’estudi i homenatge (1999), que amb admirable diligència va editar Joan
Solà arran del cicle de conferències dut a terme el 1998, just un any després de la mort de l’home-
natjat; la biografia Joan Coromines, una vida de llegenda (2005), escrita per Sergi Sol; Homenatge
de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença (2006), obra editada per Badia i
Margarit, que recull un seguit de conferències i una taula rodona realitzades a l’Institut durant la
primavera del 2005; els Studia in honorem Joan Coromines (2007) editats per Emili Casanova i
Xavier Terrado, que apleguen una miscel.lània amb divuit col.laboracions i els articles procedents
d’una jornada d’estudi celebrada a València al desembre del 2005; el mateix mes que la Facultat
de Filosofia i Lletres de la UAB organitzà una Jornada d’Homentage al gran etimòleg, que dóna
lloc a una altra de les publicacions ací reunides: Joan Coromines i la filologia romànica (2008),
editada per Teresa Cabré, Marta Prat i Joan Torruella. També de l’any 2008 és la reedició del Bre-
ve diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Coromines, que veu novament la llum
a l’Editorial Gredos, ara amb pròleg de José Antonio Pascual, col.laborador en la redacció del Dic-
cionario crítico etimológico castellano e hispánico (DECH, 1980-1991) i (ara mateix) vicedirec-
tor de la Real Academia Española. Finalment, el voluminós llibre (1199 pàgines) editat per Anto-
ni M. Badia i Margarit i Joan Solà, Joan Coromines, vida y obra, es presenta com una mena de
colofó de l’Any Coromines i com una obra de referència del lingüista; consta de dues parts: una
primera, titulada «Sobre la vida y la obra de Joan Coromines», inclou un seguit d’articles de re-
coneguts investigadors i coneixedors de la vida i de l’obra corominianes (val a dir que molts cor-
responen a treballs ja publicats en alguna de les obres abans esmentades), així com una ben útil i
completa Bibliografía sobre Joan Coromines elaborada per Josep Ferrer i Costa; la segona part,
«Antología de Joan Coromines», conté una selecció de divuit articles del lingüista barceloní, que
constitueixen una valuosa mostra del modus operandi d’un home excepcional.
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